OFFICIAL COMMUNICATION
Para
c/c
De

: Clubes
Federações Europeias
: WS Europe – President – Mr Fernando Claro
: WS Europe Rink-Hockey - Chairman

Objeto

: INSCRIÇÕES DEFINITIVAS – Competições EUROPEIAS

Data

Ref.: AS-10 / 2020

: 16/07/2020

Clubes Europeus,
Federações Europeias,
Após as inscrições de clubes na fase de pré-inscrição, que terminou a 30 de junho de
2020, vem este comité informar quais as fases seguintes para a formalização do restante
processo de inscrição.
A partir da publicação deste comunicado, até ao dia 31 de julho de 2020, como fase de
inscrição definitiva, têm de ser cumpridas as seguintes formalidades:
1. Preenchimento do Formulário 001, relativo ao clube e respetiva informação social
do mesmo;
a. O formulário pode ser descarregados a partir da ligação abaixo:
https://www.wseurope-rinkhockey.org/commission/european-clubcompetitions-formularies/
2. Com o preenchimento e para formalização final da inscrição, tem de ser feita a
liquidação correspondente, com uma transferência bancária para a conta
referenciada no Formulário 001, mas que abaixo também se enumera:

Em NOTA FINAL IMPORTANTE, é solicitado que todos os clubes, após formalização da inscrição definitiva e
respetivo pagamento da mesma, façam chegar a informação com uma imagem do documento
comprovativo da transferência bancária, para melhor identificação dos serviços contabilísticos da WSE.

3. Quanto aos valores, dependentes da competição e atletas e não atletas inscritos,
já divulgados em anteriores comunicados, mas que de novo se informa, a saber:
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4. Posteriormente à inscrição definitiva, os serviços administrativos da WSE-RH fará
a emissão e envio das credenciais de cada clube, no que diz respeito aos atletas e
dirigentes dos mesmos.
5. No dia 02 de agosto de 2020, será feita por videoconferência, uma reunião com
todos os clubes que formalmente tenham realizada a inscrição definitiva e
respetivo pagamento, por grupos, conforme abaixo:
a. Clubes inscritos na EUROLEAGUE
i. 10:00 horas de Lisboa (PT)
b. Clubes inscritos na DEMALE LEAGUE CUP
i. 12:00 horas de Lisboa (PT)
c. Clubes inscritos na WS EUROPE CUP
i. 16:00 horas de Lisboa (PT)
6. Para organizar esta videoconferência do dia 02 de agosto, fazer chegar os
endereços de correio eletrónico, de forma a que se possa enviar o respetivo
convite. A resposta deve ser enviada para:
stefano.zamperin@wseurope-rinkhockey.org,
com c/c
agostinho.silva@wseurope-rinkhockey.org.
7. Os sorteios para os diferentes campeonatos e não havendo qualquer alteração de
data, está prevista para o mês de setembro de 2020, em local e data a divulgar.
8. Posteriormente, todos os clubes inscritos nas diversas competições, têm até ao
dia 15 de setembro de 2020, para preencherem os formulários 002 e 003, com o
envio das respetivas fotos, conforme é referidos nos mesmos.
a. Os formulários podem ser descarregados a partir da ligação abaixo:
https://www.wseurope-rinkhockey.org/commission/european-clubcompetitions-formularies/
9. Quanto aos quadros competitivos dos diferentes campeonatos, durante o mês de
agosto de 2020, logo após as inscrições definitivas, será divulgado.

Melhores cumprimentos,

Agostinho Silva
WSE-RH - Chairman
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